
Den 9. mai 2019, 

kl. 13.00 til 14.00

hos Clarksons Platou i 

Munkedamsveien 62c, 

0270 OSLO.

Generalforsamling



Agenda

1. Valg av møteleder

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3. Valg av person til å signere protokoll sammen med møteleder

4. Årsregnskap for Oslo Airport City inkl. revisors beretning

(vedlegg)

5. Valg av styre og revisor

6. Tiltredelse av tegningsretter – rettet kapitalforhøyelse mot 

Thor Thoeneie, Paul Lødøen og Peter Groth.

7. Orientering om status:

– Ledelse og strategi

– Styrearbeid og eierstyring

– Utvikling og planstatus

– Marked og utleie



Årsoppgjør 2018

Årsregnskap- og beretning 2018 

Forretningsfører vil gjennomgå årsregnskap- og beretning for 2018 for:

• Oslo Airport City AS

Årsoppgjør og revisors beretning for 2018 er vedlagt.

Organisering og selskapsstruktur fremkommer på neste side. 

Styreleder og samtlige styremedlemmer har sagt seg villige til å fortsette i 

sine verv.

Styret foreslås utvidet med et medlem representert ved Nicolai Skaugen på 

vegne av et av selskapets største eiergrupperinger.

11.05.2019 3



• Ny rullebane 3, Non-Schengen terminal og Godsterminal

• Områderegulering, endring av rekkefølgekrav

• Detaljregulering / Planprogram ute til høring

• Hva er under utvikling og planlegging i GNP generelt?

• OAC Logistikk-senter

• OAC Porsche Center Gardermoen

• OAC Hotell og konferanse



The Gateway to Europe

- Ny rullebane 3/Non-Schengen og Kombiterminal
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NY UTREDNING: Samferdselsdepartementet vil ha en ny støyutredning i vest før det blir endelig 

bestemt om arealet øst eller vest for Oslo Lufthavn skal båndlegges til en eventuell 3. rullebane. 

– En seier for Ullensaker 

Det mener Ullensaker- ordfører Tom Staahle etter at Samferdselsdepartementet har gitt svar på 

brevet hvor Ullensaker kommune ber departementet om å avklare forutsetningene for plassering av 

en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn. 

 

Magnar Haraldsen 

Publisert: 03.05.2019 15:02:03 

– Vi tror ikke dette i realiteten vil bety noe

Ordfører i Nannestad, Hans Thue (Ap), tolker innholdet i brevet fra 

departementet til at det ikke kan føre til endring fra østre til vestre alternativ 

for en 3. rullebane.

– Jeg tolker departementet dit hen at de vil oppdatere informasjonen fra 

2012, men om det nå blir en ny støyberegning så kan ikke den snakke bort én 

million lastebillass med kvikkleire, ei heller 14 gårdsbruk, nesten seks 

kilometer gjennomsnittlig takseavstand for flyene, eller de 200 husene som 

allerede i 2012 var berørt av støy i Nannestad. Den kan heller ikke snakke 

bort kartet. Den vestre løsningen vil jo gå nesten helt opp til Nordmokorset. 

Med en ny støyutredning får man oppdatert informasjon på støy, men det 

hjelper jo ikke på den virkeligheten som geografien i seg selv legger inn i 

planen. I 2012 var det beregnet at for vestre rullebane ville kostnadene for 

grunnarbeidet bli fire ganger så mye som i øst. Hvis vi nå plusser på hva som 

er skjedd innenfor denne bransjen, og det sentrale myndigheter krever i 

forhold til sikring mot flom og andre ting, så tror jeg ikke storsamfunnet har 

gått så av hengslene at de velger et prosjekt som kanskje kan komme til å bli 

ti milliarder kroner dyrere enn det som er anerkjent som den beste 

plasseringen. Vi tror ikke dette i realiteten kan bety noe for oss, sier Thue.

Han mener også at dersom departementet skulle se for seg at det vil gå 

vestover, så er det ikke Ullensaker kommune de skal ha dialog med.

– Da ville det være Nannestad som er planmyndighet, og i dag er dette 

fortsatt en dialog med Ullensaker. Vi senker egentlig skuldrene, og så kommer 

det nye data etter hvert. Imidlertid kan ikke nye data bety at man kan endre 

de største begrunnelsene for valg av østre alternativ framfor det vestre, sier 

Thue. 



29 millioner - 20 millioner (70%)



Sirkulær
29 millioner - 20 millioner (70%)
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Stortingsproposisjon 2008/09

om knutepunktsutvikling

Oslo og Akershus 

Areal- og Transportplan 2015

om flerkjernet

Knutepunktsutvikling

Nasjonal Transportplan 2018-29

2 timer med tog, buss el bil

40% av befolkningen /2 mill+

2 timer med fly

300 millioner Europeere

Oslo S har alt 

- bortsett fra fly!

Gardermoen/OAC har alt

- fortsett fra båt!

19 minutter mellom de to største
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Centre of Oslo Airport City 



Expo/retail/outlet

Sport

Education 

Retail

Hotel

Conferencing

Media

Residential 

Logistics 

and Data 

Logistics

Office 

Office 

Auto
Auto





Elbilsalget i Norge har virkelig tatt av de siste årene. 

I 2018 var elbilandelen, inkludert bruktimport, på 34 prosent, Norges 

mest solgte bil i fjor var en elbil og i mars i år var over halvparten av alle 

nyregistrerte biler elektriske for første gang. Porsche har enda ingen 

elbiler på det norske markedet, men det er i ferd med å endre seg.

I februar offentliggjorde selskapet at de vil lage en elektrisk 

versjon av SUV-en Macan. Denne modellen ligger imidlertid 

litt lengre frem i tid. 

https://www.dn.no/motor/opplysningsradet-for-veitrafikken/motor/elbiler/slik-ble-bilaret-2018/2-1-510029
https://www.dn.no/motor/bil/statens-vegvesen/bilsalg/mer-enn-halvparten-av-nyregistrerte-biler-i-mars-er-elbiler/2-1-577523


Porsches første elbil skal nå markedet i slutten av året. Over 2800 nordmenn har forhåndsbestilt 

Porche Taycan. 

Nyheter Finans 

2018 ble et gullår for Porsche-importøren – i år kommer selskapets første elbil 

Nordmenn kjøper Porsche som aldri før. Det merkes godt for importøren. 

 

Mads Randen 

Den norske Porsche-importøren Autozentrum Sport leverer nok et år med kraftig vekst. Selskapet 

endte 2018 med en omsetning på 872,4 millioner kroner. Det er en vekst på nesten 37 prosent 

sammenlignet med året før. 



Arne Fredly har bestilt sportsbiler for en kvart milliard. 

Se bilene her.

I løpet av året skal den første elektriske Porschen, 

sedanen Taycan, rulle ut på norske veier.

Elbilsalget i Norge har virkelig tatt av de siste årene. 

I 2018 var elbilandelen, inkludert bruktimport, på 34 

prosent, Norges mest solgte bil i fjor var en elbil og i mars 

i år var over halvparten av alle nyregistrerte biler 

elektriske for første gang. Porsche har enda ingen elbiler 

på det norske markedet, men det er i ferd med å endre 

seg.

I februar offentliggjorde selskapet at de vil lage en elektrisk 

versjon av SUV-en Macan. Denne modellen ligger imidlertid 

litt lengre frem i tid. 

https://www.dn.no/motor/opplysningsradet-for-veitrafikken/motor/elbiler/slik-ble-bilaret-2018/2-1-510029
https://www.dn.no/motor/bil/statens-vegvesen/bilsalg/mer-enn-halvparten-av-nyregistrerte-biler-i-mars-er-elbiler/2-1-577523


Porsches første elbil skal nå markedet i slutten av året. Over 2800 nordmenn har forhåndsbestilt 

Porche Taycan. 

Nyheter Finans 

2018 ble et gullår for Porsche-importøren – i år kommer selskapets første elbil 

Nordmenn kjøper Porsche som aldri før. Det merkes godt for importøren. 

 

Mads Randen 

Den norske Porsche-importøren Autozentrum Sport leverer nok et år med kraftig vekst. Selskapet 

endte 2018 med en omsetning på 872,4 millioner kroner. Det er en vekst på nesten 37 prosent 

sammenlignet med året før. Arne Fredly har bestilt sportsbiler for en kvart milliard. 

Se bilene her.

I løpet av året skal den første elektriske Porschen, 

sedanen Taycan, rulle ut på norske veier.

Elbilsalget i Norge har virkelig tatt av de siste årene. 

I 2018 var elbilandelen, inkludert bruktimport, på 34 

prosent, Norges mest solgte bil i fjor var en elbil og i mars 

i år var over halvparten av alle nyregistrerte biler 

elektriske for første gang. Porsche har enda ingen elbiler 

på det norske markedet, men det er i ferd med å endre 

seg.

I februar offentliggjorde selskapet at de vil lage en elektrisk 

versjon av SUV-en Macan. Denne modellen ligger imidlertid 

litt lengre frem i tid. 

https://www.dn.no/motor/opplysningsradet-for-veitrafikken/motor/elbiler/slik-ble-bilaret-2018/2-1-510029
https://www.dn.no/motor/bil/statens-vegvesen/bilsalg/mer-enn-halvparten-av-nyregistrerte-biler-i-mars-er-elbiler/2-1-577523
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Hotell-tomt

Etablering av et hotell og 

konferansesenter er etter 

lang tid med vurderinger, 

analyser og markedsarbeid å 

anse som helt avgjørende for 

den videre utvikling, spesielt 

hva gjelder fremtidig 

etablering av kontor og 
kompetansearbeidsplasser. 









Leieavtale er sluttforhandlet og styrebesluttet

av begge parter, med signering og lansering nært 

forestående!



Hotell med 400 rom 
Og konferansefasiliteter på 2-3.000m2
på til sammen ca 15.000 m2

Antatt total kostnad 800 mill.kr
Ca 2 mill.kr pr rom
Med tomtepris kr 5.000 pr m2

Leieperiode på 15+15 år

34%/10% omsetningsleie losji/fb

Antatt leie år 4 er ca 45,4 mill.kr (yield 5,68%)
Min. leie ca 38,7 mill.kr (yield 4,84%)

Antatt leie år 4 med 5% eierkostnad og yield 4,5%
Verdi = 958,5 mill.kr 
Urealsiert gevinst på ca 160 mill.kr
(tot avkastning 19,8% / 30% med faktisk pris)

Antatt byggestart sommer 2020

Antatt ferdigstillelse sommer 2022

Planlagt åpning 1. oktober 2022

Isloert sett et godt prosjekt

Etablering av et hotell og konferansesenter slik vi har 

planlagt er etter lang tid med vurderinger, analyser og 

markedsarbeid å anse som helt avgjørende for den 

videre utvikling, spesielt hva gjelder fremtidig 

etablering av kontor og kompetanse-arbeidsplasser. 

Leietakers kompetanse og konsept for hotell-

prosjektet, i kombinasjon med øvrige hoteller de har, 

vil tilføre Gardermoen-regionen et meget attraktivt og 

etterspurt tilbud som ikke eksisterer i dag.
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Takk!


